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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

 

PROSES PENANGUNG JAWAB 

NAMA TANDATANGAN 

Perumus Tim Penyusun 

Rz. Ricky Satria Wiranata, M.Pd. 

 

Pemeriksa Pembantu Ketua Bidang Akademik 

Syarif Hidayat, M.Pd., M.S.I 

 

Penetapan Ketua STAIT Jogja 

Danang dwi Prasetyo, M.Pd. 

 

Pengendalian Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal 

Endang Pardijatmi, M.Pd. 

 

 

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Mutu STAIT Yogyakarta 

Visi: 

Menjadi Pendidikan Tinggi yang mempelopori pendidikan berbasis Akidah Shahihah, 

akhlakul karimah dan ketrampilan berdaya saing global dalam mengembangkan 

pengelolaan pendidikan Islam dan institusi dakwah secara aplikatif dan terpadu. 

 

Misi: 

a. Menyelenggarakan lembaga Pendidikan Tinggi sebagai pengejawantahan dakwah 

Rasulullah Muhammad SAW dalam secara faktual dan solutif berlandaskan 

kaidah ilmu amaliah dan amal ilmiah. 

b. Mengembangkan kurikulum Pendidikan Tinggi dalam basis Akidah shahih, 

mengembangkan pembinaan kepribadian yang tangguh dan ketrampilan global 

secara terpadu. 

c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan secara 

produktif dan memiliki daya solusi yang tinggi terhadap permasalahan umat. 

d. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang dakwah dan  

e. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. 

 

Tujuan: 

a. Melahirkan generasi bangsa berkualitas, cerdas, berkepribadian dan 

berketerampilan menghadapi tantangan bangsa yang terus menerus berkembang 

dari Pendidikan Tinggi Agama Islam yang didukung jaringan persekolahan secara 

terpadu. 

b. Merumuskan pengembangan pemahaman Al-Qur’an untuk mendukung praktik 

kehidupan Islami dengan Akidah yang shahih 

c. Mentransformasikan nilai-nilai Islam secara aktual dan ilmiah dalam konteks 

Rahmatan Lil’alamin yang mengedepankan kemandirian dan kemaslahatan. 
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Sasaran Mutu: 

a. Memiliki kemampuan penanganan anak. 

b. Mampu berperan sebagai transformator materi dilandasi sikap ilmiah yang 

spontan dan terus menerus 

c. Bersikap ilmiah dalam forum maupun kehidupan harian 

d. Mampu menghasilkan karya/produk kreatif 

e. Memiliki performance menarik berlandaskan syariat Islam 

f. Memiliki jiwa dan sikap jihad 

 

2. Rasional Standart  

Akademi Komunitas sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Darma Perguruan 

Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, 

memerlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi 

kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.  

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah 

pada pasal 26 ayat (4) PP No.19 tahun 2005 bertujuan untuk mempersiapkan peserta 

didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, 

teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. 

 

3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standart  

1. Ketua STAIT 

2. Pembantu Ketua Bidang Akademik 

3. Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan 

4. Kepala Program Studi 

6. Bagian Administrasi Akademik dan Kerumah Tanggaan 

7. Dosen 

 

4. Definisi Istilah  

1. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, 

pengetahuan dan keterampilan (PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, pasal 1 ayat 4) 

2. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku 

kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ 

membuat draf standar. 

3. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada  pemangku 

kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai 

standar. 

4. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki 

seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam 

melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 
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5. Capaian pembelajaran merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian 

pembelajaran KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 

 

5. Pernyataan Isi, strategi dan Indikator Capaian 

A. Pernyataan Isi Standar  

1. Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Program 

Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi sebagaimana yang 

diamanatkan pada PP Nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (1). 

2. Ketua program studi menetapkan kompetensi jurusan atau program studi 

(berdasarkan Kepmendiknas nomor 045 /U tahun 2002 tentang Kurikulum Inti 

Pendidikan Tinggi pasal 2 ayat (1)) terdiri atas: 

a. Kompetensi utama; 

b. Kompetensi pendukung; 

c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama. 

3. Ketua program studi bersama tim menyusun kompetensi utama yang harus 

dimiliki lulusan prodi untuk membedakan dengan lulusan prodi lain. 

4. Standar kompetensi lulusan disusun oleh ketua prodi beserta tim dan digunakan 

sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa Akademi 

Komunitas. 

5. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh ketua prodi beserta tim harus 

menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. 

6. Ketua prodi beserta tim dalam menyusun kulifikasi kompetensi lulusan dengan  

melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (stakeholders) . 

7. Ketua prodi bertanggungjawab dan perlu melakukan berbagai upaya dalam 

rangka pemenuhan standar kompetensi. 

 

B. Strategi 

1. Ketua dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi 

profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha. 

2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk 

dosen 

 

C. Indikator 

1. Tinggi keterserapan fresh graduate (lulusan 

2. IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan 

3. IPK rata rata lulusan yang semakin tinggi dan masa studi rata rata lulusan yang 

semakin singkat 
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6. Dokumen Terkait 

1. Standar isi pembelajaran 

2. Standar proses pembelajaran 

3. Standar penilaian pembelajaran 

4. SOP terkait pelaksanaan standar 

 

6. Refrensi 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan 

Tinggi 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 

4. Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 

5. Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 
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STANDAR ISI PEMBELAJARAN 

 

PROSES PENANGUNG JAWAB 

NAMA TANDATANGAN 

Perumus Tim Penyusun 

Denas Hasman Nugraha, M.EK. 

 

Pemeriksa Pembantu Ketua Bidang Akademik 

Syarif Hidayat, M.Pd., M.S.I 

 

Penetapan Ketua STAIT Jogja 

Danang dwi Prasetyo, M.Pd. 

 

Pengendalian Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal 

Endang Pardijatmi, M.Pd. 

 

 

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Mutu STAIT Yogyakarta 

Visi: 

Menjadi Pendidikan Tinggi yang mempelopori pendidikan berbasis Akidah Shahihah, 

akhlakul karimah dan ketrampilan berdaya saing global dalam mengembangkan 

pengelolaan pendidikan Islam dan institusi dakwah secara aplikatif dan terpadu. 

 

Misi: 

a. Menyelenggarakan lembaga Pendidikan Tinggi sebagai pengejawantahan dakwah 

Rasulullah Muhammad SAW dalam secara faktual dan solutif berlandaskan 

kaidah ilmu amaliah dan amal ilmiah. 

b. Mengembangkan kurikulum Pendidikan Tinggi dalam basis Akidah shahih, 

mengembangkan pembinaan kepribadian yang tangguh dan ketrampilan global 

secara terpadu. 

c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan secara 

produktif dan memiliki daya solusi yang tinggi terhadap permasalahan umat. 

d. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang dakwah dan  

e. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. 

 

Tujuan: 

a. Melahirkan generasi bangsa berkualitas, cerdas, berkepribadian dan 

berketerampilan menghadapi tantangan bangsa yang terus menerus berkembang 

dari Pendidikan Tinggi Agama Islam yang didukung jaringan persekolahan secara 

terpadu. 

b. Merumuskan pengembangan pemahaman Al-Qur’an untuk mendukung praktik 

kehidupan Islami dengan Akidah yang shahih 

c. Mentransformasikan nilai-nilai Islam secara aktual dan ilmiah dalam konteks 

Rahmatan Lil’alamin yang mengedepankan kemandirian dan kemaslahatan. 
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Sasaran Mutu: 

a. Memiliki kemampuan penanganan anak. 

b. Mampu berperan sebagai transformator materi dilandasi sikap ilmiah yang 

spontan dan terus menerus 

c. Bersikap ilmiah dalam forum maupun kehidupan harian 

d. Mampu menghasilkan karya/produk kreatif 

e. Memiliki performance menarik berlandaskan syariat Islam 

f. Memiliki jiwa dan sikap jihad 

 

2. Rasional Standart  

Kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan diperlukan untuk 

dinamika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa terus berkembang baik dalam skala 

lokal, regional maupun internasional dalam era globalisasi dan arus informasi. 

Penyesuaian terhadap hal tersebut dengan sistem Pendidikan Tinggi dimulai dari Visi, 

Misi serta Tujuan. 

Dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu sesuai dengan 

tuntutan kebutuhan pasar kerja atau dunia usaha dan industri di era globalisasi ini, maka 

standar isi pembelajaran ini perlu dilakukan evaluasi, pengembangan secara periodik 

guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan stakeholders. Akan tetapi 

pengembangan standar isi pembelajaran tidak hanya bertujuan untuk mengatasi 

permintaan pasar kerja (market signal) saja akan tetapi harus mampu memenuhi visi 

ilmiah (scientific visions) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan 

lapangan kerja ataupun studi lanjut. 

STAIT Yogyakarta menetapkan standar isi pembelajaran yang akan menjadi tolok 

ukur bagi pimpinan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam 

perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharuan atau pengembangan standar isi 

pembelajaran. 

 

3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standart  

1. Ketua STAIT 

2. Pembantu Ketua Bidang Akademik 

3. Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan 

4. Kepala Program Studi 

6. Bagian Administrasi Akademik dan Kerumah Tanggaan 

7. Dosen 

 

4. Definisi Istilah  

1. Standar isi berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab 1 pasal 1 ayat (5) adalah ruang 

lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang 

kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus 

pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis 
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pendidikan tertentu. 

2. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 27 adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran seta 

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaaan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tinggi. 

3. Program Diploma adalah merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukan bagi 

lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan 

penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.  

4. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang 

memiliki kurikulum dan metode pembelajaan tertentu dalam satu jenis pendidikan 

akademik. 

 

5. Pernyataan Isi, strategi dan Indikator Capaian 

A. Pernyataan Isi Standar  

1. Ketua Program Studi harus memiliki kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu 

pada KKNI dan SN Dikti, dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan 

sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi. 

2. Ketua Prodi dan Dosen memiliki kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 

yang mengacu pada capaian pembelajaran dan dituangkan dalam bahan kajian 

yang distruktur dalam bentuk mata kuliah. 

 

B. Strategi 

1. Membekali semua Dosen dengan pengetahuan dan pedoman kerangka dasar, 

struktur kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan SN Dikti, 

2. Menyediakan fasilitas penunjang terkait dengan penyusunan dan pengembangan 

kurikulum 

3. Membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha 

 

D. Indikator 

1. Tersedia dokumen yang terkait yang disahkan oleh Ketua STAIT Jogja yang 

mencakup Visi, Misi, Tujuan, Profile lulusan, Capain Pemblajaran, Penetapan 

SKS, Peta Mata Kuliah, RPP, SAP, Modul. 

2. Memiliki kesesuian antara Standart isi Pembelajarn dengan visi misi STAIT Jogja 

3. Tersedia kebijakan formal seperti, SOP, Kebijakan, Pedoman dan buku Panduan. 

4. Lulusan Program Studi dapat menguasi kompetensi yang mencakup 40 persen teori 

dan 60 persen praktik. 

 

6. Dokumen Terkait 

1. Standar kompetensi lulusan 

2. Standar proses pembelajaran 

3. SOP terkait pelaksanaan standar 
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6. Refrensi 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan 

Tinggi 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 
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STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 

 

PROSES PENANGUNG JAWAB 

NAMA TANDATANGAN 

Perumus Tim Penyusun 

Ratri Nuria, M.Pd. 

 

Pemeriksa Pembantu Ketua Bidang Akademik 

Syarif Hidayat, M.Pd., M.S.I 

 

Penetapan Ketua STAIT Jogja 

Danang dwi Prasetyo, M.Pd. 

 

Pengendalian Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal 

Endang Pardijatmi, M.Pd. 

 

 

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Mutu STAIT Yogyakarta 

Visi: 

Menjadi Pendidikan Tinggi yang mempelopori pendidikan berbasis Akidah Shahihah, 

akhlakul karimah dan ketrampilan berdaya saing global dalam mengembangkan 

pengelolaan pendidikan Islam dan institusi dakwah secara aplikatif dan terpadu. 

 

Misi: 

a. Menyelenggarakan lembaga Pendidikan Tinggi sebagai pengejawantahan dakwah 

Rasulullah Muhammad SAW dalam secara faktual dan solutif berlandaskan 

kaidah ilmu amaliah dan amal ilmiah. 

b. Mengembangkan kurikulum Pendidikan Tinggi dalam basis Akidah shahih, 

mengembangkan pembinaan kepribadian yang tangguh dan ketrampilan global 

secara terpadu. 

c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan secara 

produktif dan memiliki daya solusi yang tinggi terhadap permasalahan umat. 

d. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang dakwah dan  

e. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. 

 

Tujuan: 

a. Melahirkan generasi bangsa berkualitas, cerdas, berkepribadian dan 

berketerampilan menghadapi tantangan bangsa yang terus menerus berkembang 

dari Pendidikan Tinggi Agama Islam yang didukung jaringan persekolahan secara 

terpadu. 

b. Merumuskan pengembangan pemahaman Al-Qur’an untuk mendukung praktik 

kehidupan Islami dengan Akidah yang shahih 

c. Mentransformasikan nilai-nilai Islam secara aktual dan ilmiah dalam konteks 

Rahmatan Lil’alamin yang mengedepankan kemandirian dan kemaslahatan. 
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Sasaran Mutu: 

a. Memiliki kemampuan penanganan anak. 

b. Mampu berperan sebagai transformator materi dilandasi sikap ilmiah yang 

spontan dan terus menerus 

c. Bersikap ilmiah dalam forum maupun kehidupan harian 

d. Mampu menghasilkan karya/produk kreatif 

e. Memiliki performance menarik berlandaskan syariat Islam 

f. Memiliki jiwa dan sikap jihad 

 

2. Rasional Standart  

Dalam upaya meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, 

Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan berbagai upaya, diantaranya 

melakukan pembenahan system pengelolaan perguruan tinggi, melakukan berbagai 

lokakarya maupun menerbitkan berbagai buku atau dokumen yang terkait. Ada 3 

kegiatan yang dilakukan oleh kemendiknas, terkait peningkatan mutu penyelenggaraan 

pendidikan tinggi, yaitu 

1. Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) dan Pangkalan Data. 

2. Akreditasi Perguruan Tinggi. 

3. Penjaminan Mutu (Quality Assurance). 

STAIT Jogja sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi Islam berkomitmen 

untuk menghasilkan lulusan siap pakai dan memiliki daya saing tinggi. Untuk 

menghasilkan lulusan dengan kriteria tersebut diperlukan proses pembelajaran yang 

memiliki mutu baik. Peraturan pemerintah menetapkan standar proses pembelajaran 

menjadi standar karakteristik pembelajaran, proses pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. Dengan adanya standar-standar tersebut 

diharapkan bahwa mutu lulusan yang dihasilkan sesuai dengan kurikulum berbasis 

kompetensi yang mengacu pada KKNI dan SN Dikti yang telah ditetapkan oleh program 

studi. 

 

3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standart  

1. Ketua STAIT 

2. Pembantu Ketua Bidang Akademik 

3. Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan 

4. Kepala Program Studi 

6. Bagian Administrasi Akademik dan Kerumah Tanggaan 

7. Dosen 

 

4. Definisi Istilah  

1. Program Studi (Prodi/PS) adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran 

yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis 

Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi. 
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2. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar. 

4. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan 

pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui 

berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha 

mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu program studi. 

5. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 18 (delapan belas) 

minggu, termasuk pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.  

6. Praktikum adalah kegian pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat 

kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan 

pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian mata kuliah tertentu. 

 

5. Pernyataan Isi, strategi dan Indikator Capaian 

A. Pernyataan Isi 

1. Perumusan standar perencanaan proses pembelajaran. 

a. Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

b. Jadwal dan tempat kuliah 

c. Jadwal perwalian akademik 

d. Bagi dosen harus merencanakan proses pembelajaransesuai dengan yang 

ditetapkan oleh prodi. 

2. Perumusan standar pelaksanaan proses pembelajaran. 

a. Jumlah maksimal mahasiswa per kelas 

b. Beban mengajar maksimal per dosen 

c. Rasio maksimal buku pelajaran per mahasiswa 

d. Rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen 

e. Prasarana dan sarana perkuliahan. 

3. Perumusan standar pengawasan proses pembelajaran. Perlu adanya Standar Mutu 

Pengawasan Proses Pembelajaran, yang mengatur tentang:  

a. Pemantauan 

b. Supervisi 

c. Evaluasi 

d. Pelaporan 

e. Tindak lanjut 

4. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran meliputi: 

a. ranah kognitif 

b. ranah afektif 

c. ranah psikomotorik 

d. ranah kooperatif  
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B. Strategi 

Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar 

dan mengawasi serta mengevaluasi tahapan : 

1. Perencanaan proses pembelajaran 

2. Pelaksanaan proses pembelajaran 

3. Pengawasan proses pembelajaran 

4. Evaluasi proses pembelajaran 

 

C. Indikator 

1. Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, dibuktikan dengan tingkat 

kehadiran mahasiswa maupun dosen tinggi. 

2. Kelengkapan dokumen (borang) dan pengisian yang tertib serta teratur dan 

tersusun rapi. 

3. Rata-rata indeks prestasi kelulusan (IPK) meningkat, rata-rata lama masa studi 

menurun dan kompetensi lulusan sesuai harapan 

 

6. Dokumen Terkait 

1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

2. Standar Kemahasiswaan 

3. Standar Isi (Kurikulum) 

4. Standar Suasana Akademik 

5. Standar Penilaian 

6. Standar Kompetensi Lulusan 

7. Standar Prasarana dan Sarana 

 

6. Refrensi 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan 

Tinggi 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 
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STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 

 

PROSES PENANGUNG JAWAB 

NAMA TANDATANGAN 

Perumus Tim Penyusun 

Ilva Dwi Mulyana , M.Pd. 

 

Pemeriksa Pembantu Ketua Bidang Akademik 

Syarif Hidayat, M.Pd., M.S.I 

 

Penetapan Ketua STAIT Jogja 

Danang dwi Prasetyo, M.Pd. 

 

Pengendalian Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal 

Endang Pardijatmi, M.Pd. 

 

 

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Mutu STAIT Yogyakarta 

Visi: 

Menjadi Pendidikan Tinggi yang mempelopori pendidikan berbasis Akidah Shahihah, 

akhlakul karimah dan ketrampilan berdaya saing global dalam mengembangkan 

pengelolaan pendidikan Islam dan institusi dakwah secara aplikatif dan terpadu. 

 

Misi: 

a. Menyelenggarakan lembaga Pendidikan Tinggi sebagai pengejawantahan dakwah 

Rasulullah Muhammad SAW dalam secara faktual dan solutif berlandaskan 

kaidah ilmu amaliah dan amal ilmiah. 

b. Mengembangkan kurikulum Pendidikan Tinggi dalam basis Akidah shahih, 

mengembangkan pembinaan kepribadian yang tangguh dan ketrampilan global 

secara terpadu. 

c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan secara 

produktif dan memiliki daya solusi yang tinggi terhadap permasalahan umat. 

d. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang dakwah dan  

e. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. 

 

Tujuan: 

a. Melahirkan generasi bangsa berkualitas, cerdas, berkepribadian dan 

berketerampilan menghadapi tantangan bangsa yang terus menerus berkembang 

dari Pendidikan Tinggi Agama Islam yang didukung jaringan persekolahan secara 

terpadu. 

b. Merumuskan pengembangan pemahaman Al-Qur’an untuk mendukung praktik 

kehidupan Islami dengan Akidah yang shahih 

c. Mentransformasikan nilai-nilai Islam secara aktual dan ilmiah dalam konteks 

Rahmatan Lil’alamin yang mengedepankan kemandirian dan kemaslahatan. 
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Sasaran Mutu: 

a. Memiliki kemampuan penanganan anak. 

b. Mampu berperan sebagai transformator materi dilandasi sikap ilmiah yang 

spontan dan terus menerus 

c. Bersikap ilmiah dalam forum maupun kehidupan harian 

d. Mampu menghasilkan karya/produk kreatif 

e. Memiliki performance menarik berlandaskan syariat Islam 

f. Memiliki jiwa dan sikap jihad 

 

2. Rasional Standart  

Standar Penilaian Pembelajaran (Penilaian Pendidikan) merupakan kriteria minimal 

tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015). Dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), 

disebutkan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas; (i) 

penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen), dan (ii) penilaian hasil belajar oleh satuan 

pendidikan tinggi. 

Peraturan Pemerintah tersebut juga menetapkan bahwa sistem penilaian dan 

penjaminan standar mutu ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi. Dengan 

pertimbangan hal-hal tersebut maka STAIT Jogja melalui SPMI menetapkan standar 

penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan 

akademi, ketua program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya 

sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar 

 

3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standart  

1. Ketua STAIT 

2. Pembantu Ketua Bidang Akademik 

3. Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan 

4. Kepala Program Studi 

6. Bagian Administrasi Akademik dan Kerumah Tanggaan 

7. Dosen 

 

4. Definisi Istilah  

1. Program Studi (Prodi/PS) adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran 

yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis 

Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi. 

2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar. Ujian harian adalah ujian yang dilaksanakan setelah 1 

(satu) materi selesai diberikan  

3. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan pada minggu ke 8 

4. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan pada minggu ke 16 
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5. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan 

dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi 

mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan 

program. 

6. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 minggu. 

7. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran 

penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester 

melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 45 (empat puluh lima) menit tatap 

muka terjadwal (perkuliahan), 45 (empat puluh lima) menit kegiatan terstruktur 

terjadwal (perkuliahan) dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri. 

8. Satuan tatap muka mata kuliah adalah 45 (empat puluh lima) menit yang selanjutnya 

disebut 1 (satu) Jam. 

9. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung 

berdasarkan jumlah jam mata kuliah, dikalikan dengan nilai setara setiap mata 

kuliah, dibagi dengan jumlah seluruh jam mata kuliah yang ditempuh pada semester 

tersebut. 

10. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada 

periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah jam mata kuliah 

yang ditempuh sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai setara 

masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh jam mata kuliah yang ditempuh. 

11. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara 

bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu 

melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa. 

 

5. Pernyataan Isi, strategi dan Indikator Capaian 

A. Pernyataan Isi Standar 

1. Ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian 

pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dapat dilakukan secara terjadwal 

maupun secara tidak terjadwal. Apabila dilakukan secara terjadwal, harus 

tercantum dalam kalender akademik. 

2. Ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian 

pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar 

mahasiswa harus mematuhi Program Akademik yang berlaku. 

3. Ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian 

pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus mencakup kemampuan 

dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif 

4. Ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian 

pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus menetapkan: (a) metode dan 

mekanisme penilaian, (b) prosedur penilaian, dan (c) instrumen penilaian. 

5. Program studi memiliki penilaian proses dan hasil belajar pembelajaran untuk 

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup; pelaksanaan, 
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pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa yang sesuai rencana pembelajaran 

dan dilakukan secara teritegrasi.  

6. Dalam penetapan metode dan mekanisme penilaian, harus diperhatikan beberapa 

hal sebagai berikut: (a) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, (b) metode dan mekanisme 

penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberi umpan balik kepada 

mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka, (c) sebaiknya 

menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu tujuan 

pembelajaran 

7. Dalam penetapan prosedur penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai 

berikut: (a) penyelarasan antara tujuan penilaian dengan tujuan pembelajaran, 

(b) pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan 

penilaian, (c) cek dan cek ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur 

(kognitif, psikomotorik,dan afektif), (d) penyusunan kisi-kisi penileian yang 

merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian. 

8. Dalam penetapan instrumen penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai 

berikut: (a) penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, (b) pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan 

siapa yang menjadi sasaran penilaian, (c) pemilihan instrumen penilaian harus 

mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa, (d) penetapan 

instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran, 

(e) penetapan instrumen penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan media 

pembelajaran yang ada. 

 

B. Strategi 

1. Pimpinan akademi menyelenggarakan koordinasi dengan wakil direktur dan 

ketua program studi secara berkala. 

2. Ketua program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen 

yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, 

dan instrumen penilaian. 

3. Melakukan pelatihan peningkatan instruksional (PEKERTI), dan Applied 

Approach (AA) terhadap para dosen secara berkala minimal satu kali dalam 3 

tahun.  

4. Mensosialisasikan standar mutu kepada pihak–pihak yang berkepentingan 

5. Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik 

akademi 

 

C. Indikator 

1. IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan 

2. IPK rata rata lulusan yang semakin tinggi dan masa studi rata rata lulusan yang 

semakin singkat 
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3. Tinggi keterserapan fresh graduate (lulusan) 

 

6. Dokumen Terkait 

1. Buku Pedoman Akademik. 

2. Kalender Akademik. 

3. Form Rangkuman Nilai Akhir Semester. 

4. Berita Acara Yudisium. 

5. Form Daftar Nilai.  

6. Form Kartu Hasil Studi (KHS). 

7. Form Surat Keterangan Lulus. 

8. Form Transkrip Nilai. 

9. Form Ijasah 

 

6. Refrensi 

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 

Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 

2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008 

5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, 

Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010. 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan 
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STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

PROSES PENANGUNG JAWAB 

NAMA TANDATANGAN 

Perumus Tim Penyusun 

Wahyu Ari Cahyani , M.Pd. 

 

Pemeriksa Pembantu Ketua Bidang Akademik 

Syarif Hidayat, M.Pd., M.S.I 

 

Penetapan Ketua STAIT Jogja 

Danang dwi Prasetyo, M.Pd. 

 

Pengendalian Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal 

Endang Pardijatmi, M.Pd. 

 

 

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Mutu STAIT Yogyakarta 

Visi: 

Menjadi Pendidikan Tinggi yang mempelopori pendidikan berbasis Akidah Shahihah, 

akhlakul karimah dan ketrampilan berdaya saing global dalam mengembangkan 

pengelolaan pendidikan Islam dan institusi dakwah secara aplikatif dan terpadu. 

 

Misi: 

a. Menyelenggarakan lembaga Pendidikan Tinggi sebagai pengejawantahan dakwah 

Rasulullah Muhammad SAW dalam secara faktual dan solutif berlandaskan 

kaidah ilmu amaliah dan amal ilmiah. 

b. Mengembangkan kurikulum Pendidikan Tinggi dalam basis Akidah shahih, 

mengembangkan pembinaan kepribadian yang tangguh dan ketrampilan global 

secara terpadu. 

c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan secara 

produktif dan memiliki daya solusi yang tinggi terhadap permasalahan umat. 

d. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang dakwah dan  

e. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. 

 

Tujuan: 

a. Melahirkan generasi bangsa berkualitas, cerdas, berkepribadian dan 

berketerampilan menghadapi tantangan bangsa yang terus menerus berkembang 

dari Pendidikan Tinggi Agama Islam yang didukung jaringan persekolahan secara 

terpadu. 

b. Merumuskan pengembangan pemahaman Al-Qur’an untuk mendukung praktik 

kehidupan Islami dengan Akidah yang shahih 

c. Mentransformasikan nilai-nilai Islam secara aktual dan ilmiah dalam konteks 

Rahmatan Lil’alamin yang mengedepankan kemandirian dan kemaslahatan. 
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Sasaran Mutu: 

a. Memiliki kemampuan penanganan anak. 

b. Mampu berperan sebagai transformator materi dilandasi sikap ilmiah yang 

spontan dan terus menerus 

c. Bersikap ilmiah dalam forum maupun kehidupan harian 

d. Mampu menghasilkan karya/produk kreatif 

e. Memiliki performance menarik berlandaskan syariat Islam 

f. Memiliki jiwa dan sikap jihad 

 

2. Rasional Standart  

Dalam Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, dijelaskan bahwa pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan Tenaga 

Kependidikan (Tendik) adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, 

pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses 

pendidikan pada satuan pendidikan. 

Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas 

menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang 

pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, 

mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik 

diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik. Sehingga dosen 

dan tenaga kependidikan dapat professional yang dicirikan dari kualifikasi akademik, 

kompetensi, dan sertifikasi keahlian/profesi yang sesuai dengan bidangnya, serta 

memenuhi kewajiban dan memperoleh hak-haknya sebagai dosen dan tenaga 

kependidikan secara seimbang. 

 

3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standart  

1. Ketua STAIT 

2. Pembantu Ketua Bidang Akademik 

3. Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan 

4. Kepala Program Studi 

6. Bagian Administrasi Akademik dan Kerumah Tanggaan 

7. Dosen 

 

4. Definisi Istilah  

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 
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mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) 

perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan 

pendidikan lain. 

3. Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing 

dan melatih, melakukan penelitian , melakukan tugas tambahan, serta melakukan 

pengabdian kepada masyarakat Beban kerja sekurang - kurangnya sepadan dengan 12 

(dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak - banyaknya 16 (enam belas) satuan 

kredit semester. 

4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, 

pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. 

 

5. Pernyataan Isi, strategi dan Indikator Capaian 

A. Pernyataan Isi Standar 

1. STAIT Jogja menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: (a) penghasilan 

dan jaminan social yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan 

prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan 

tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempatan menggunakan sarana,  

prasarana dan fasilitas pendidikan. 

2. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak: (a) memperoleh 

kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana 

prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, (b) memiliki 

kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan, (c) memiliki 

kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, 

(d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan 

3. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: (a) menciptakan suasana 

pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) 

mempunyai komitmen professional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) 

memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai 

dengan kepercayaan yang diberikan 

4. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban: (a) 

melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (b) 

merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil 

pembelajaran, (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi 

akademik, (d) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, (e) 

menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai 

agama, dan etika 

5. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat 
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jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan 

pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan  

6. Tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai bidang 

tugas sebagai tenaga kependidikan 

7. STAIT Jogja menetapkan kurang dari 35 persen dosen tetap minimal bergelar 

sarjana dan lebih dari 75 persen dosen tetap bergelar magister.  

8. STAIT Jogja menetapkan beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan 12 

satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester.  

9. STAIT Jogja menetapkan rasio jumlah tenaga pengajar dan jumlah mahasiswa 

adalah 1 : 40 dan instruktur 1 : 10  

10. STAIT Jogja dalam rekrutisasi dosen harus menggunakan kualifikasi akademik, 

kompetensi dan pengalaman sebagai dasar rekrutisasi.   

11. STAIT Jogja dalam rekrutisasi tenaga kependidikan harus menggunakan 

kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi kompetensi  

 

B. Strategi 

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga 

kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doctor melalui 

program beasiswa internal maupun eksternal. 

2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam 

jangka panjang. 

3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga 

kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. 

4. Sosialisasi substansi atau isi standar mutu dosen dan tenaga kependidkan kepada 

pihakpihak yang berkepentingan 

5. Menyiapkan fasilitas dan sarana pendukung agar upaya pencapaian standar 

terlaksana secara konsisten 

 

C. Indikator 

1. Tercapainya rasio dosen – mahasiswa = 1 : 40 

2. Kurang dari 35 persen dosen tetap bergelar sarjana dan lebih dari 75 persen 

dosen tetap bergelar magister. 

 

6. Dokumen Terkait 

1. Standar kompetensi lulusan 

2. Standar isi pembelajaran 

3. Standar proses pembelajaran 

4. Standar Penilaian pembelajaran 

5. Standar pengelolaan pembelajaran 

6. SOP terkait pelaksanaan standar 
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6. Refrensi 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan 

Tinggi  

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2016, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 6.  

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Pendidikan Nasional 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan PTN, dan Pendirian, Perubahan, 

Pencabutan Izin PTS 
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STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN 

 

PROSES PENANGUNG JAWAB 

NAMA TANDATANGAN 

Perumus Tim Penyusun 

Ahyar, M.E. 

 

Pemeriksa Pembantu Ketua Bidang Akademik 

Syarif Hidayat, M.Pd., M.S.I 

 

Penetapan Ketua STAIT Jogja 

Danang dwi Prasetyo, M.Pd. 

 

Pengendalian Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal 

Endang Pardijatmi, M.Pd. 

 

 

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Mutu STAIT Yogyakarta 

Visi: 

Menjadi Pendidikan Tinggi yang mempelopori pendidikan berbasis Akidah Shahihah, 

akhlakul karimah dan ketrampilan berdaya saing global dalam mengembangkan 

pengelolaan pendidikan Islam dan institusi dakwah secara aplikatif dan terpadu. 

 

Misi: 

a. Menyelenggarakan lembaga Pendidikan Tinggi sebagai pengejawantahan dakwah 

Rasulullah Muhammad SAW dalam secara faktual dan solutif berlandaskan 

kaidah ilmu amaliah dan amal ilmiah. 

b. Mengembangkan kurikulum Pendidikan Tinggi dalam basis Akidah shahih, 

mengembangkan pembinaan kepribadian yang tangguh dan ketrampilan global 

secara terpadu. 

c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan secara 

produktif dan memiliki daya solusi yang tinggi terhadap permasalahan umat. 

d. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang dakwah dan  

e. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. 

 

Tujuan: 

a. Melahirkan generasi bangsa berkualitas, cerdas, berkepribadian dan 

berketerampilan menghadapi tantangan bangsa yang terus menerus berkembang 

dari Pendidikan Tinggi Agama Islam yang didukung jaringan persekolahan secara 

terpadu. 

b. Merumuskan pengembangan pemahaman Al-Qur’an untuk mendukung praktik 

kehidupan Islami dengan Akidah yang shahih 

c. Mentransformasikan nilai-nilai Islam secara aktual dan ilmiah dalam konteks 

Rahmatan Lil’alamin yang mengedepankan kemandirian dan kemaslahatan. 
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Sasaran Mutu: 

a. Memiliki kemampuan penanganan anak. 

b. Mampu berperan sebagai transformator materi dilandasi sikap ilmiah yang 

spontan dan terus menerus 

c. Bersikap ilmiah dalam forum maupun kehidupan harian 

d. Mampu menghasilkan karya/produk kreatif 

e. Memiliki performance menarik berlandaskan syariat Islam 

f. Memiliki jiwa dan sikap jihad 

 

2. Rasional Standart  

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar (SNP) telah 

memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan 

Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di 

dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. 

Sarana prasarana pendidikan menurut pasal 42-48 meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu 

perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis 

pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang 

tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit 

produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat 

bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) 

jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-

mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa, 

(9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa 

yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana 

diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan 

berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. B 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka STAIT Jogja menetapkan standar sarana 

dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan 

STAIT Jogja, ketua program studi dan seluruh Civitas akademika STAIT Jogja. 

 

3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standart  

1. Ketua STAIT 

2. Pembantu Ketua Bidang Akademik 

3. Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan 

4. Kepala Program Studi 

6. Bagian Administrasi Akademik dan Kerumah Tanggaan 

7. Kepala Laboratorium/ Perpustakaan 

7. Dosen 
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4. Definisi Istilah  

1. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai 

maksud atau tujuan. 

2. Prasarana: barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. 

3. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar 

mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan 

pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien 

4. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk mencapai 

tujuan pendidikan. 

5. Media   pendidikan atau   media   pembelajaran adalah alat atau metode dan teknik 

yang digunakan sebagai perantara komunikasi antara seorang guru dan murid dalam 

rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam  

proses pendidikan pengajaran. 

6. Sumber belajar adalah semua sumber (baik berupa data, orang atau benda) yang dapat 

digunakan untuk memberi fasilitas belajar bagi siswa. Sumber belajar itu meliputi 

pesan, orang, bahan, peralatan, teknik dan lingkungan/latar. 

7. Lahan adalah bidang permukaan  tanah yang di atasnya terdapat prasarana  meliputi  

bangunan  satuan  pendidikan,  lahan praktek, lahan untuk  prasarana  penunjang,  dan 

lahan pertamanan  untuk dijadikan satuan pendidikan. 

8. Bangunan adalah gedung yang sebagian atau seluruhnya berada di atas lahan yang 

berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembelajaran pada pendidikan tinggi. 

 

5. Pernyataan Isi, strategi dan Indikator Capaian 

A. Pernyataan Isi Standar 

1. Program studi harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan 

pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis 

pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses 

pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 

2. Program studi harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang 

pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang 

perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, 

ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat 

beribadah,tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang 

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan 

berkelanjutan. 

3. Program studi harus memiliki keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu 

pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa,laboratorium komputer, dan 

peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus 

tersedia 

4. Program studi harus memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan 
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dengan rasio minimal jumlah mahasiswa. 

5. Program studi harus memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi 

kebutuhan. 

6. Jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah di perpustakaan harus melebihi rasio 

1:10 dengan jumlah mahasiswa. 

7. Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam 

rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber 

belajar dan karakteristik satuan pendidikan. 

8. Akademi Komunitas harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, 

lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara 

ekologis nyaman dan sehat. 

9. Akademi harus memiliki lahan untuk bangunan,lahan untuk praktek, lahan untuk 

prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan dengan rasio luas per 

mahasiswa sebesar 1 : 4 m
2
 

10. Program studi harus memiliki ruang kelas dengan rasio luas dan jumlah 

mahasiswa sesuai dengan standar BSNP. 

11. Program studi harus memiliki bangunan dengan rasio luas dan jumlah 

mahasiswa sesuai dengan standar BSNP 

12. STAIT Jogja harus memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A. 

13. STAIT Jogja harus memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan tahan 

gempa 

14. STAIT Jogja harus menyediakan atau melengkapi fasilitas akses khusus ke 

sarana dan prasarana bagi mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan yang 

memerlukan layanan khusus. 

15. STAIT Jogja harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan 

berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya, 

sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.  

16. Pemeliharaan bangunan dan Gedung dilakukan secara periodik dengan 

menerapkan prinsipprinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 

 

B. Strategi 

1. Pimpinan dan pihak-pihak yang terkait menyusun rencana pengadaan sapras, 

pengembangan, dan pemeliharaannya secara periodik 

2. Pimpinan akademi menyelenggarakan koordinasi dengan para direktur secara 

berkala 

3. Pimpinan akademi dan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi 

merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan 

standar yang ditentukan. 

4. Pimpinan akademi dan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga 

donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan 

belum teralokasi anggaran dari pemerintah. 
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C. Indikator 

Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana 

dan prasarana semakin rendah atau sedikit 

 

6. Dokumen Terkait 

1. Standar bangunan gedung 

2. Standar ruang kelas 

3. Denah ruangan 

 

6. Refrensi 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar 

Nasional Pendidikan (SNP)  

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 36 Tahun 2005. Tentang peraturan 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan Gedung 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

 

 

 

 

 

 



 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TERPADU 
YOGYAKARTA 

Jl. Mendung Warih No. 125, Giwangan, Umbulharjo, Ykt 55163 
Telp. (0274)410350-4281163 

WA. 087734560506-081548239358 
Email: staitjogja@gmail.com 

STANDAR MUTU 
STANDAR MUTU 

PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 

No: SM/SPMI/06 

Tanggal: 15 Mei 2019 

Revisi: 0 

Halaman: 28-31 

 

28 
 

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 

 

PROSES PENANGUNG JAWAB 

NAMA TANDATANGAN 

Perumus Tim Penyusun 

Adin Suryadin, M.Si. 

 

Pemeriksa Pembantu Ketua Bidang Akademik 

Syarif Hidayat, M.Pd., M.S.I 

 

Penetapan Ketua STAIT Jogja 

Danang Dwi Prasetyo, M.Pd. 

 

Pengendalian Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal 

Endang Pardijatmi, M.Pd. 

 

 

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Mutu STAIT Yogyakarta 

Visi: 

Menjadi Pendidikan Tinggi yang mempelopori pendidikan berbasis Akidah Shahihah, 

akhlakul karimah dan ketrampilan berdaya saing global dalam mengembangkan 

pengelolaan pendidikan Islam dan institusi dakwah secara aplikatif dan terpadu. 

 

Misi: 

a. Menyelenggarakan lembaga Pendidikan Tinggi sebagai pengejawantahan dakwah 

Rasulullah Muhammad SAW dalam secara faktual dan solutif berlandaskan 

kaidah ilmu amaliah dan amal ilmiah. 

b. Mengembangkan kurikulum Pendidikan Tinggi dalam basis Akidah shahih, 

mengembangkan pembinaan kepribadian yang tangguh dan ketrampilan global 

secara terpadu. 

c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan secara 

produktif dan memiliki daya solusi yang tinggi terhadap permasalahan umat. 

d. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang dakwah dan  

e. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. 

 

Tujuan: 

a. Melahirkan generasi bangsa berkualitas, cerdas, berkepribadian dan 

berketerampilan menghadapi tantangan bangsa yang terus menerus berkembang 

dari Pendidikan Tinggi Agama Islam yang didukung jaringan persekolahan secara 

terpadu. 

b. Merumuskan pengembangan pemahaman Al-Qur’an untuk mendukung praktik 

kehidupan Islami dengan Akidah yang shahih 

c. Mentransformasikan nilai-nilai Islam secara aktual dan ilmiah dalam konteks 

Rahmatan Lil’alamin yang mengedepankan kemandirian dan kemaslahatan. 

 



 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TERPADU 
YOGYAKARTA 

Jl. Mendung Warih No. 125, Giwangan, Umbulharjo, Ykt 55163 
Telp. (0274)410350-4281163 

WA. 087734560506-081548239358 
Email: staitjogja@gmail.com 

STANDAR MUTU 
STANDAR MUTU 

PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 

No: SM/SPMI/06 

Tanggal: 15 Mei 2019 

Revisi: 0 

Halaman: 28-31 

 

29 
 

 

Sasaran Mutu: 

a. Memiliki kemampuan penanganan anak. 

b. Mampu berperan sebagai transformator materi dilandasi sikap ilmiah yang 

spontan dan terus menerus 

c. Bersikap ilmiah dalam forum maupun kehidupan harian 

d. Mampu menghasilkan karya/produk kreatif 

e. Memiliki performance menarik berlandaskan syariat Islam 

f. Memiliki jiwa dan sikap jihad 

 

2. Rasional Standart  

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh STAIT Jogja merupakan 

hal yang harus dicapai, dan kesemuanya membutuhkan pembiayaan yang efisien, 

akuntabel, dan tepat sasaran. STAIT Jogja sebagai perguruan tinggi swasta dalam 

pengelolaan pembiayaan pembelajaran harus mengacu kepada pengelolaan instansi yang 

baik, yaitu dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari Rupiah murni (RM) dan 

penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang didapat dari dana mahasiswa (SPP/UKT) 

dan kerjasama pendidikan maupun kerjasama non pendidikan. 

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan 

tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas 

biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut 

maka Akademi Komunitas menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman 

dan tolok ukur bagi pimpinan akademi, ketua program studi, dan ketua lembaga atau 

unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran 

atau kuasa pengguna anggaran. 

Atas dasar tersebut STAIT Jogja merasa perlu menetapkan standart mutu 

pembiayaan pembelajar sehingga distribusi pembiayan dapat efisien, akuntabel dan tepat 

sasaran. 

 

3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standart  

1. Ketua STAIT 

2. Pembantu Ketua Bidang Akademik 

3. Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan 

4. Pembatu Ketua Bidang Keuangan 

5. Kepala Program Studi 

6. Bagian Administrasi Akademik dan Kerumah Tanggaan 

7. Kepala Laboratorium/ Perpustakaan 

8. Dosen 
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4. Definisi Istilah  

1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan 

sumberdaya manusia dan modal kerja tetap 

2. Biaya operasi meliputi: 

a. Gaji dosen dan tenaga kependidikan serta  segala tunjangan yang melekat pada 

gaji;  

b. Bahan atau peralatan habis pakai; dan  

c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, 

pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur,  transportasi, konsumsi, pajak, 

asuransi, dan lain sebagainya. 

3. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik 

untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 

 

5. Pernyataan Isi, strategi dan Indikator Capaian 

A. Pernyataan Isi Standar 

1. Ketua STAIT, ketua program studi, kepala sub bagian dan ketua unit-unit 

sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran 

dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: 

partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel. 

2. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan 

yang direncanakan, maka Ketua STAIT harus membentuk badan pengawas 

internal bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI). 

3. Ketua STAIT, wakil direktur, ketua program studi, kepala sub bagian dan ketua 

unit-unit dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana 

Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran 

Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran 

(RBA), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

4. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh akademi harus disosialisasikan 

kepada sivitas akademika untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang 

akuntabel. 

5. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu 

pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan 

(RAKERTA). 

6. STAIT Jogja harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang 

memperhatikan masukan dari tingkat unit, sub bagian dan program studi 

sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan program 

studi di lingkungan. 

7. STAIT Jogja harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu 

mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan 

secara baik dan berkualitas.  

8. STAIT Jogja harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran 
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tahunan. 

9. STAIT Jogja harus menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran 

tahunan.  

10. STAIT Jogja harus menetapkan alokasi biaya personal dari total anggaran 

tahunan.  

 

B. Strategi  

1. Ketua STAIT Jogja mendorong prodi untuk mendapatkan dana hibah kompetisi 

sebagai bentuk percepatan mencapai sasaran dari tujuan STAIT Jogja 

2. Ketua STAIT Jogja menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh 

program studi, lembaga, sub bagian dan unit-unit yang ada dalam hal 

perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan 

pengeluaran dana yang ada. 

3. Ketua STAIT Jogja melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan 

berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan. 

Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi 

pengeluaran dan optimalisasi penerimaan. 

 

C. Indikator  

1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan 

tahunan secara efektif dan efisien. 

2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya  

 

 

6. Dokumen Terkait 

1. Rencana Strategis (Renstra); 

2. Rencana Operasional (Renop); 

3. Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT); 

4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 

 

6. Refrensi 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 

2014, tentang Standar Nasional Pendidikan  

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016, tentang 

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017  

 


